
                      
Col·legi “Ntra. Sra. de la Consolación”                                                                               Núm. d’Expedient:                                                            

    “Agustinas Hermanas del Amparo”                                                                                     

     Joan Xico, 8-07800-Eivissa                                                                                           

                                                                                                                                                     Data:  ___________________________________ 
 
 

                                                                              (ESCRIVIU EN MAJÚSCULA) 

(COMPLETAR LA PART DE DARRERA) 
 

 

DADES DEL/DE L’ALUMNE/A 
 

LLINATGES ___________________________________________________________ NOM ______________________________________ 
 

Document d’identidad (D N  I -Passaport- Tarjeta de residència)_____________________________   Sexe               H               D 

Data de naixement _____________________  Nacionalitat_____________________________ País____________________________________ 

Província _____________________________  Municipi _________________________________ Població _____________________________ 

Telèfons: Fix ______________________  Mòbil ______________________    Altres ______________________________________________ 

Adreça ____________________________________________________  Població ___________________  Província _____________________ 

Llengua que parla amb: el pare _______________________, la mare _________________________, altres _____________________________ 
 

DADES ACADÈMIQUES: ¿Té germans en el centre? _________________   Cursos ________________________________ 

Centre de procedència (Nom, adreça, telèfon,  fax) ___________________________________________________________________________ 

 

Elecció de la llengua de primer ensenyament (només per a 2n cicle d’EI i 1r i 2n d’EP)             Català                        Castellà 
 

 

 

FITXA DELS TUTORS 

 

TUTOR 1: Tipus de relació:      Pare         Mare         Tutor          Alumne major d’edat      Sexe:      H          D            Pàtria Potestat                        

Llinatges i nom ___________________________________________________________________  Data de naixement ___________________ 

Document d’identitat (D N I -Passaport- Tarjeta de residència)______________________________  Nacionalitat ________________________ 

Estudis *_________________________________________   Professió __________________________________________________________ 

Adreça ___________________________________________________________ Municipi __________________________________________ 

Localitat ___________________________________________________________ Província_________________________________________ 

Telèfons: Fix_ ___________________ Mòbil _____________________ Feina ____________________________________________________ 

Correu electrònic_______________________________________ ______________________________________________________________ 
 

         Enviar informació de l’alumne           
                
******************************************************************************************************************** 

 

TUTOR 2: Tipus de relació:          Pare         Mare           Tutor           Alumne major d’edat    Sexe:      H         D            Pàtria Potestat           

Llinatges i nom  __________________________________________________________________ Data de naixement ___________________ 

Document d’identitat (D N I -Passaport- Tarjeta de residència)____________________________   Nacionalitat __________________________ 

Estudis *__________________________________________   Professió _________________________________________________________ 

Direcció ___________________________________________________________ Municipi _________________________________________ 

Localitat ___________________________________________________________ Província_________________________________________ 

Telèfons: Fix____________________ Mòbil _____________________ Feina ____________________________________________________ 

Correu electrònic_____________________________________________________________________________________________________ 

 

         Enviar informació de l’alumne           
                                                                                                                  

 

* Estudis: Sense especificar. Escolaritat obligatòria amb  títol. Escolaritat  obligatòria sense  títol. Sense estudis. F P grau mitjà.  F P grau  superior. Títol de 
Baxillerat. Diplomat. Llicenciat. 
 

 

  

ALTRES DADES: Responsable en cas d’absència dels pares/tutors _______________________________ Telèfon: __________________ 

 

Pateix algun tipus de malaltia i/o patologia que pugui desembocar en una incidència durant l’horari escolar?         SI                NO 

 

¿Sol·licita servei de menjador? _______  Tria la següent opció:        Total           Parcial         Per mesos        Per dies     
          

 

OBSERVACIONS: ___________________________________________________________ 
 

Declaram estar d’acord  amb   el document de  caràcter  propi,  el  projecte  educatiu  i el 

reglament d’organització i funcionament del  centre. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Signatura del dos tutors 

 

ENGANXAR 

UNA 

FOTO 

ACTUAL 

FORMALITZACIÓ DE 

MATRÍCULA 

ANY ACADÉMIC  201__/201__ 
 

CURS-NIVELL-GRUP 

___________________ 

_________________________

_ 

-------------------------- 

 

 
FOTO 

 

   

     

  

         

 

 

  

 

 

  



CLÀUSULES INFORMATIVES SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 
 

D’acord amb el  que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades  de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre els 

informem que les dades de caràcter personal facilitades en aquest imprès seran recollides en un fitxer  de dades el responsable del 

qual és el col·legi “Ntra. Sra. de la Consolación”  amb domicili al C./ Joan Xico, 8, d’Eivissa, província de Illes Balears, codi 

postal  07800, que té com a finalitat la gestió i funció educativa, l’adequada organització i prestació dels distints serveis i activitats 

que es desenvolupen en el centre educatiu.  

Es podran facilitar a l’entitat bancària si fos necessari pel sistema de pagament, a l’Associació de Pares d’Alumnes del col·legi 

“Ntra. Sra. de la Consolación”   i a empreses vinculades per a l’organització de les distintes activitats i serveis.  

Així mateix, s’informa que les dades de nom, DNI i curs podran ser facilitades a museus i altres entitats per a les que la 

identificació dels visitants sigui requerida per al desenvolupament de l’activitat. 
 

Marqui si   NO AUTORITZA  cadascun dels següents apartats: 

 

     NO   1.- Els titulars de les dades autoritzen al centre educatiu al tractament de les dades de nom, llinatges, curs i fotografies per 

a que figurin en la revista, orla, plafons interiors i en qualsevol altre mitjà necessari per al desenvolupament de les distintes 

activitats programades.         
                                    
     NO     2.-Es publiquin a la plana web i blogs d’aquest centre educatiu: fotos i gravacions, nom de l’alumne i informació 

relacionada amb les activitats organitzades.     
     
      NO 3.- Dades relatives a la salut de l’alumne (al·lèrgies i altres dades mèdiques d’interès), amb la finalitat d’adequar els serveis 

que s’ofereixen en el centre (menjador o altres activitats), que es sol·liciten en el formulari de matrícula. 

 

       NO 4.- La recepció de missatges de text a telèfons mòbils o al correu electrònic dels pares o tutors legals per al control de 

faltes d’assistència puntualitat i comunicats. Si vostès ho autoritzen,  marquin el que correspongui i facilitin aquí el número de 

mòbil i/o el correu electrònic al que desitgin que se’ls hi enviïn els missatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El titular garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a informar de qualsevol actualització  o 

modificació.  

Els titulars de les dades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se al departament de 

secretaria del centre, acreditant la seva identitat i  complimentant el formulari creat a tal efecte. 

Les dades del present formulari són considerades obligatòries i hauran de ser complimentades. 

El titular accepta les clàusules i normes establertes en la forma i per a les finalitats indicades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Es necessària i obligatòria l’autorització dels dos pares, sempre que els dos tinguin la pàtria potestat; en cas contrari 

hauran de presentar la documentació adequada. 

 

Eivissa, a ____ de __________________ de 2______

 

 

Autorització SMS 

Mòbils: ___________________________ P- M- T 

              ___________________________ P- M- T 

 

□ Missatges d’informació general 

□ Missatges immediats 

□ Missatges de faltes d’assistència 

Autorització correu electrònic 

_________________________________ P -M- T 

_________________________________ P- M- T 

 

□ Missatges d’informació general 

□ Missatges immediats 

□ Missatges de faltes d’assistència 

 

Signatura dels representants legals (*) 

 

 

Pare/tutor legal                                                                                               Mare/tutora legal 

Nom i DNI: ___________________________________                             Nom i DNI: ___________________________________ 

 


